
Painel	de	Monitoramento	do	Tratamento	Oncológico

Painel-Oncologia	



Monitorar o tempo entre o diagnóstico de uma neoplasia maligna e o início do tratamento oncológico

ØPAINEL-ONCOLOGIA consumirá e apresentará informações 
disponíveis nos Sistemas de Informação em Saúde do Sistema Único 
de Saúde 



FONTES DE INFORMAÇÃO

Contemplados os casos com confirmação anatomopatológica 
(aproximadamente 85% dos casos)





Especificações para construção do painel

Ø CID principal (CID-10) das neoplasias malignas com os 3 primeiros dígitos 
Exemplos: C000, C001,C002 = C00

Ø Caso de neoplasia maligna =  chave composta por CID principal  + Cartão Nacional de Saúde(CNS)

Cada CNS foi relacionado a um CNS master.
O relacionamento entre os diferentes SIS foi feito a partir do CNS master

Portaria SAS nº 643/2019 , de 17 de maio de 2018: Informações de CID e CNS passaram
a ser obrigatórias para o procedimento anatomopatológico



Construção da base única para o cálculo do tempo de inicio de tratamento

• Relacionamento determinístico dos SIS (diagnóstico + tratamento), por meio da chave 
(CNS+CID), para criar uma base única.

• Quando para uma mesma chave ocorreu mais de uma data de diagnóstico foi mantida a mais 
antiga. 

• Quando para uma mesma chave ocorreu mais de uma data de tratamento foi mantida a data 
mais antiga e posterior à data do diagnóstico.

Quando não houve informação diagnóstica do anatomopatológico no BPA-I ou no

SISCAN, foi utilizada a informação diagnóstica do procedimento anatomopatológico

registrada na AIH ou a data diagnóstica da identificação anatomopatológica

informada na APAC



ACESSANDO O PAINEL-ONCOLOGIA 

Perfis de Acesso

Nacional
q Federal: Ministério da Saúde

q Externo Nacional:  CONASS, CONASEMS, Órgãos de controle

Estado
q Estadual

q Externo estadual: COSEMS

q Municipal Município

q Estabelecimento de saúde



Ø Acesso será disponibilizado para técnicos autorizados.

IMPORTANTE

PERFIL AUTORIZAÇÃO DE 
ACESSO 

• EXTERNO NACIONAL FEDERAL• ESTADUAL
• MUNICIPAL

ESTADO
• EXTERNO ESTADUAL
• ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 

(sob sua gestão)

• ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 
(sob sua gestão)

MUNICÍPIO



Acessando o link: https://painel-oncologia.saude.gov.br

https://painel-oncologia.saude.gov.br/


PERFIL 
FEDERAL

VISUALIZAÇÃO 
NACIONAL





Número de casos de câncer diagnosticados por ano no SUS



Gráfico 1: Casos de câncer diagnosticados por ano segundo tempo até o primeiro tratamento no SUS



Tabela 1: Número de casos de câncer segundo ano do diagnóstico e tempo até o primeiro tratamento 
no SUS

Tabela 2: Número de casos de câncer segundo tempo e tipo de modalidade terapêutica do primeiro 
tratamento realizado no SUS



Tabela 6: Número de casos de câncer segundo Estado e município de residência e tempo até o primeiro tratamento no SUS



Tabela 7: Número de casos de câncer segundo unidade de tratamento e tempo até o primeiro tratamento no SUS



Tabela 9: Número de casos de câncer segundo unidade diagnóstica e tempo até o primeiro tratamento no SUS



Tabela 10: Casos de câncer sem informação de tratamento





OBRIGADA
painel-oncologia@inca.gov.br


